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Área em amarelo indica a localização da futura sede do Ipea

A Portaria SAE/PR nº 47, de 8 de abril de 2010, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República, publicada no Diário Ofi cial da União de 9 de abril de 2010, institui o Ciclo 
de Planejamento Estratégico do Ipea para o biênio 2010-2011, consubstanciado em metas associa-
das ao cumprimento de sua missão institucional referentes ao ano de 2010.
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esde a sua criação, em 1964, o Ipea busca 
contribuir, de maneira efetiva, para o me-

lhor desenho e avaliação das políticas públicas, 
por meio da realização de estudos e pesquisas de 
naturezas social e econômica e da disseminação 
do conhecimento resultante, fornecendo apoio 
técnico e institucional ao Governo e oferecendo, 
à sociedade, elementos para o conhecimento e a 
solução dos problemas e desafi os ao desenvolvi-
mento do país. Por sua relevância, passou a ser 
conhecido, ao longo de sua existência, como a 
entidade que tem a missão de “pensar o Brasil”.

A vinculação do Instituto à Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, em setembro de 2007, suscitou um 
amplo repensar institucional, que transcende, em 
muito, as questões de subordinação à nova pasta 
e o novo foco da sua ação, doravante concen-
trada nas questões de longo prazo, com vistas 
ao desenvolvimento nacional. Nesse contexto, o 
Ipea empreendeu um conjunto de ações visan-
do ao seu fortalecimento institucional, por meio 
da criação de valor sustentável baseado na ex-
celência do desempenho de suas atividades e, 
sobretudo, pelo reconhecimento de sua relevân-
cia pelos seus principais stakeholders: governo e 
sociedade brasileira. 

A institucionalização do Planejamento 
Estratégico no Ipea adquire especial relevância, 
representando um marco na história do Instituto, 
um esforço de natureza articulada e coletiva 

de pensar a Instituição com um olhar no futuro. 
Como resultado desse processo, foram redefi ni-
das Missão, Valores e Princípios, Visão e Formas 
de Atuação Institucional.  

Nesse contexto, ao indicar que sua Missão 
é “produzir, articular e disseminar conhecimento 
para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir 
para o planejamento do desenvolvimento brasilei-
ro”, o Ipea estabelece a razão da sua existência. 

Ao instituir seus valores e princípios, o Ipea tece 
as ideias centrais em torno das quais foi constru-
ído; ou seja, as convicções dominantes, as cren-
ças da maioria das pessoas que fazem parte da 
Instituição. Tais elementos motivam e direcionam 
as ações de todos, na organização, e contribuem 
para maior unidade e coerência do trabalho. 

A Visão é a imagem que a organização tem a 
respeito de si mesma e do seu futuro. A Visão pre-
tende estabelecer uma identidade comum quanto 
aos propósitos da organização, a fi m de orientar 
o comportamento dos membros quanto ao futuro 
que a organização pretende construir. 

 Por fi m, foram identifi cados os grandes de-
safi os a serem enfrentados juntamente com as 
estratégias para a sua superação, e defi nidos 
os seguintes Eixos Temáticos considerados es-
senciais para o desenvolvimento brasileiro e 
sob os quais o Ipea passa a organizar a sua 
atividade de pesquisa:

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

D

Eixos temáticos para o desenvolvimento
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questão subjacente é que não se 

pode gerenciar o que não se mede. 

Por essa razão, a determinação do alcance 

dos objetivos estratégicos estabelecidos para 

o Ipea com vistas à excelência no desempe-

nho de suas atividades e, sobretudo, ao reco-

nhecimento de sua relevância pelo governo e 

sociedade brasileira reside no estabelecimen-

to de metas institucionais.

Nesse sentido, foram defi nidas metas 

de natureza institucional, de mais alto nível, 

ocupantes de posição intermediária na hie-

rarquia entre os projetos e os desafi os e suas 

estratégias, correspondendo a níveis de de-

sempenho ou melhoria requeridos na conse-

Hierarquia entre desafi os, estratégias, metas e projetos

A cução de um objetivo estratégico, sendo medidas 

segundo indicadores de desempenho aos quais 

estão associadas. Assim, uma meta descreve um 

futuro desejado de forma inequívoca, devendo ser 

mensurável para permitir a aferição de resultados 

e correção de desvios, rumo à superação dos de-

safi os estratégicos estabelecidos.

Importante ressaltar que uma única meta poderá 

estar associada a vários projetos. Nesse sentido, os 

resultados de vários projetos poderão, coletivamen-

te, determinar o alcance de uma meta. Raciocínio 

análogo pode ser utilizado em relação a metas e de-

safi os: o alcance de várias metas poderá estar asso-

ciado à superação de um desafi o estratégico, como 

apresentado na fi gura a seguir:

O presente documento apresen-

ta o resultado do esforço coordena-

do pela Assessoria da Presidência em 

Planejamento e Articulação Institucional 

- ASPLAN, no sentido de instituir o Ciclo 

de Planejamento Estratégico do Ipea para 

o biênio 2010-2011, consubstanciado em 

metas associadas ao cumprimento de sua 

missão institucional referentes ao ano de 2010. 

Esse trabalho, que contou com a colaboração 

das Diretorias do Ipea, foi orientado pela busca 

de um maior alinhamento entre, de um lado, os 

Desafi os e Estratégias resultantes do processo 

de Planejamento Estratégico Institucional iniciado 

em fevereiro de 2008, e, de outro, os projetos do 

Instituto para os anos de 2010 e 2011.
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Brasil em Desenvolvimento 

O projeto tem por objetivo institucionalizar, 
no Ipea, sistemática de acompanhamento, 
análise, avaliação e prospecção das princi-
pais políticas públicas de orientação federal 
no Brasil, visando à produção e organização 
de um documento anual, de caráter institucio-
nal, que, a partir do recorte analítico adotado, 
consiga fornecer, ao longo dos anos, uma vi-
são abrangente e aprofundada acerca dos 
problemas nacionais e da capacidade das po-
líticas públicas de âmbito federal de enfrentá-
los adequadamente. Nesse sentido, planos de 
ação, políticas, programas e outras ações nas 
áreas regional, urbana, ambiental, produtiva, 
social e de promoção de direitos são examina-
dos, no que tange ao seu desenho, alcance, 
implementação, resultados recentes, desafi os 
e perspectivas futuras. Assim, ao reforçar sua 

vocação em associar-se a órgãos 
e instâncias governamentais para 
o acompanhamento e avaliação de 
políticas públicas, bem como para 
a produção de estudos e pesquisas 
aplicadas nas mais variadas áreas 
do conhecimento nas quais atua, 
o Ipea logra não apenas fornecer 
subsídios técnicos aos processos 
governamentais de tomada de de-
cisão, como também gerar análises 
de caráter mais amplo sobre os ru-
mos e os desafi os do desenvolvi-
mento nacional.

2. Metas Institucionais do Ipea para 2010

META 1. Realizar ao menos 94 estudos e pesquisas sobre as dimensões e es-
tratégias do desenvolvimento brasileiro.

O alcance da meta pelo Ipea será determi-
nado por meio da realização de estudos e pes-
quisas sobre as dimensões e estratégias do 
desenvolvimento brasileiro, em conformidade 
com os Eixos Temáticos do Desenvolvimento, 
seja isoladamente, seja em articulação com 
outras instituições nacionais e internacionais. 
Entre as ações previstas para o cumprimento 
da meta supracitada, é possível destacar os se-
guintes projetos:

Capa dos volumes I, II 
e III do livro Brasil em 
Desenvolvimento
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Perspectivas do Desenvolvimento 
Brasileiro

O projeto pretende ser uma espécie de plata-
forma de refl exão sobre os desafi os e as oportu-
nidades do desenvolvimento brasileiro. Trata-se 
de projeto sabidamente ambicioso e complexo, 
mas indispensável para fornecer ao Brasil conhe-
cimento crítico para a tomada de posição frente 
aos desafi os da contemporaneidade mundial. 

Sistema de Indicadores          
Econômico-sociais 

O objetivo geral do projeto é a criação de um 
sistema de indicadores socioeconômicos que 
mensurem a sustentabilidade do crescimento 
brasileiro sob os aspectos econômicos e sociais, 
no cenário nacional e internacional, sob a ótica 
dos agentes econômicos e das famílias. A dispo-
nibilização dos resultados obtidos a cada roda-
da de pesquisas dos indicadores que compõem 
o Sies permitirá ao Ipea antecipar cenários 
macroeconômicos e analisar como a popula-
ção percebe seu nível de bem-estar social em 
uma perspectiva transversal e, portanto, mais 
completa para a análise de políticas públicas e 
assessoramento no processo decisório gover-
namental. Logo, permitirá ao Estado compreen-
der melhor e atuar de maneira mais efi caz no 
atendimento das demandas dos cidadãos e for-
necer à sociedade instrumentos concretos para 
cobrar ações e políticas dos seus governantes.

O Federalismo Brasileiro: limites e      
possibilidades para o seu aprimoramento

O projeto tem por objetivo compreender os 
principais problemas federativos do Brasil e suas 
consequências nos âmbitos da organização da 
administração pública, do planejamento físico-
territorial e do provimento de serviços públicos.

 Diálogos para o Desenvolvimento

O projeto consistirá nas atividades de ela-
boração, seleção e organização de entrevis-
tas e estudos temáticos focados nas diversas 
características e dimensões do processo de 
desenvolvimento econômico vivenciado pelo 
Brasil na atualidade, bem como na editoração 
e posterior publicação de um documento fi nal 
consolidando esse esforço analítico.

Infraestrutura e Planejamento 
Econômico no Brasil: coordenação das                     

decisões de investimento 

O projeto tem como objetivos analisar os 
atuais instrumentos de coordenação entre in-
centivos e regulação do Estado na gestão 
do investimento em infraestrutura no Brasil e 
identifi car novos arranjos institucionais que 
potencializem a efi ciência na promoção dos in-
vestimentos em infraestrutura. 

Capa do livro Trajetórias Recentes de Desenvolvimento 
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Mundo em Perspectiva: situação atual 
e alternativas para o desenvolvimento 

das nações

Defende-se que uma Nação, para entrar 
em rota sustentada de desenvolvimento, deve 
necessariamente dispor de autonomia elevada 
para decidir acerca de suas políticas internas 
e também daquelas que envolvem o relacio-
namento com outros países e povos do mun-
do. Para tanto, deve buscar independência 
e mobilidade econômica, fi nanceira, política 
e cultural; ser capaz de fazer e refazer traje-
tórias, visando reverter processos antigos de 
inserção subordinada e desenhar sua própria 
história. Dessa forma, procura-se dotar o Ipea 
de uma inserção mais bem qualifi cada no de-
bate internacional, aprendendo as mutações 
econômicas e relativas às relações internacio-
nais e seus possíveis desdobramentos para 
o desenvolvimento brasileiro numa perspecti-
va de longo prazo. Nesse sentido, o objetivo 
central do projeto é a elaboração de um livro 
discutindo temas relevantes do cenário social, 
econômico e político internacional.

Desempenho Institucional do Setor 
Público: metodologia para indicadores e 

acompanhamento setorial 

O objetivo do projeto é a construção de índices 
de desempenho dos três poderes do Estado brasi-
leiro. Com a utilização de tais índices, pretende-se 
quantifi car as ações empreendidas pelo Executivo, 
Legislativo e Judiciário no cumprimento das suas 
respectivas funções, ao longo do tempo.

Planejamento Governamental e Gestão 
Pública no Brasil: da necessidade aos 

desafi os da articulação e da coordenação 
institucional

O projeto tem por objetivo produzir um con-
junto de informações por meio de elaboração de 
material consistente em textos e entrevistas que 
serão disponibilizados a um amplo público ten-
do em vista divulgar conhecimento sobre gestão 
pública e indicar caminhos para a articulação do 
planejamento governamental em nível nacional.

Estratégia de Desenvolvimento Regional, 
Política Pública Negociada e Novas 

Institucionalidades

O projeto se propõe a desenvolver estudos 
para a construção de uma proposta de desenvol-
vimento regional que adense as estruturas pro-
dutivas das regiões mais empobrecidas do País, 
e esteja apoiada em negociações entre fi rmas e 
Estado e em mecanismos de contrapartidas en-
tre fi rmas e instituições fi nanciadoras, garantindo 
assim a implementação da estratégia proposta.

Avaliação dos Fundos Setoriais 

O projeto tem como objetivo avaliar os re-
sultados e os impactos dos Fundos Setoriais 
na produção de conhecimento e inovações na 
indústria brasileira.Capa do Livro Presença do Estado no Brasil
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Comércio Internacional e Integração 
Econômica

O objetivo do projeto é avaliar a inserção do 
Brasil no sistema de comércio mundial. Para 
isso, procura-se analisar as características do 
comércio mundial em suas diversas dimensões 
(setorial, geográfi ca, tecnológica), tendo em vista 
a crescente segmentação internacional do pro-
cesso produtivo. Busca-se ainda avaliar a posi-
ção em que o Brasil se encontra nesse contexto, 
tendo em perspectiva o desempenho de outros 
países emergentes e de blocos econômicos. 
Procura-se, também, compreender os diferentes 
processos de integração regional, com destaque 
para a lógica e a dinâmica da integração dos pa-
íses sul-americanos, dada a importância estraté-
gica dessa região na política externa brasileira.

 Instituições e Governança Global

O projeto busca compreender o protagonis-
mo crescente do governo brasileiro em diferen-
tes fóruns de negociação, tais como o Fundo 
Monetário Internacional, Banco Mundial, o Comitê 
de Basiléia, o Fórum de Estabilidade Financeira, 
o G-20 Financeiro, a Organização Mundial do 
Comércio, a Conferência do Clima das Nações 
Unidas, o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas e a Organização Mundial de Propriedade 
Intelectual, entre outros. Adicionalmente, pre-
tende avaliar quantitativa e qualitativamente a 
expansão da atuação do governo brasileiro em 
diferentes modalidades de cooperação interna-
cional com ênfase na cooperação Sul-Sul.

 Situação Social Brasileira – 2008

O projeto se propõe a apresentar um quadro 
da situação social brasileira aos diversos níveis 
de governo e à sociedade, no intuito de subsidiar 

os debates e a formulação de soluções para os 
problemas detectados. Nesse sentido, serão 
abordados diversos estudos sobre a situação 
social brasileira a partir dos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios de 2008.

Sensor Econômico

O objetivo do projeto é expressar pers-
pectivas dos principais indicadores macroe-
conômicos para o ano, conforme previsões 
ou projeções feitas por um grupo seleto de 
entidades associativas do setor produtivo. 
Em sua maioria, o grupo é composto de as-
sociações, câmaras, sindicatos, federações 
e confederações que se caracterizam como 
de indústria, de comércio e serviços, ou de 
agropecuária. A pesquisa aborda previsões 
de oito indicadores relativos ao ano em curso 
ou ao ano por iniciar: taxa de crescimento do 
produto interno bruto (PIB) real; taxa de cres-
cimento do investimento em termos reais (forma-
ção bruta de capital fi xo); número de empregos 
formais gerados segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados do Ministério 
do Trabalho e Emprego (Caged/MTE); taxa de 
infl ação medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IPCA/IBGE); taxa de 
juros Selic no fi m do ano; taxa de câmbio à vis-
ta do dólar comercial de venda no fi m do ano; 
exportações e importações medidas em bilhões 
de dólares. Eventualmente, inclui-se uma ques-
tão adicional sobre previsão do crescimento do 
PIB ao longo de vários anos. O folheto de di-
vulgação separa as respostas em três grupos, 
apresentando primeiro os indicadores-chave: 
PIB, infl ação, taxa de juros e taxa de câmbio; 
depois vêm indicadores reais adicionais (inves-
timento e emprego) e indicadores de comércio 
externo (exportações e importações).
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 Rede Ipea-Anipes

Este é um projeto institucional do Ipea, com-
posto por seis projetos de pesquisa desenvolvi-
dos em rede com 21 (vinte e uma) instituições 
estaduais de planejamento e pesquisa. Os pro-
jetos tratam dos seguintes temas: i) rede urbana 
do Brasil; ii) licenciamento ambiental para fi ns 
urbanísticos; iii) localização dos objetivos do mi-
lênio nos entes subnacionais; iv) características 
e tipologia dos assentamentos precários em cida-
des selecionadas; v) dinâmica regional brasileira; 
vi) fortalecimento institucional e gestão municipal.

Impactos Produtivos e        
Tecnológicos da Petrobras 

O objetivo do projeto é estimar e analisar os 
impactos da Petrobras e do setor de petróleo 
sobre a estrutura produtiva brasileira e sobre a 
Ciência, Tecnologia e Inovação.

Gasto Social Federal: dimensionamento 
e análise 1995-2009 

O projeto tem por objetivo dimensionar e 
analisar o gasto público social federal destina-

Discussão dos resultados das pesquisas da Rede  /Anipes

do a dar sustentação aos programas e às ações 
que compõem a política social brasileira, sob di-
ferentes enfoques – destacando sua prioridade 
macroeconômica, sua prioridade fi scal e sua tra-
jetória por áreas de atuação –, de forma a sub-
sidiar a discussão, formulação e implementação 
de políticas públicas destinadas à área social.

Panorama das Finanças Públicas 
2009/2010

O projeto tem como objetivo contribuir para 
o debate sobre as fi nanças públicas no Brasil 
de, pelo menos, três maneiras. Em primeiro lu-
gar, discutir a evolução histórica da dívida, das 
receitas e dos gastos públicos brasileiros. Em 
segundo lugar, e à luz da referida perspectiva 
histórica, analisar a dinâmica dessas variáveis 
em períodos selecionados. Em terceiro lugar, 
procurar contribuir para o debate sobre o “tama-
nho e a efetividade do Estado brasileiro” com-
parando os nossos dados macrofi scais com 
os verifi cados nos países da OCDE e, quando 
possível, nos países latino-americanos.
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META 2. Participar de pelo menos 73 processos de acompanhamento, avaliação 
e oferta de subsídios à formulação de políticas públicas.

O alcance da meta será determinado por 
meio da realização de atividades de acompa-
nhamento, avaliação e oferta de subsídios à 
formulação de políticas públicas, envolvendo, 
inclusive, a criação de indicadores, modelos e 
metodologias.                              

No âmbito dos projetos e atividades que con-
tribuirão para o cumprimento da meta, é possí-
vel destacar a participação do Ipea na produção 
de um indicador de PIB mensal para o Brasil; na 
construção e apresentação de indicadores so-

ciais por Unidade da Federação e de indicadores 
de avaliação dos programas federais de apoio à 
gestão municipal para o período 2004-2009. Vale 
destacar, ainda, o acompanhamento e avaliação 
das políticas de apoio à inovação no Brasil, bem 
como a avaliação dos programas Segurança no 
Trânsito, Serviços Urbanos de Água e Esgoto e 
Habitação de Interesse Social, do Ministério das 
Cidades; Saneamento Rural, do Ministério da 
Saúde; Mais Cultura, do Ministério da Cultura; 
e do Plano Nacional de Logística e Transportes, 
do Ministério dos Transportes. 

 META 3. Publicar ao menos 26 livros sobre as temáticas do desenvolvimento bra-
sileiro e formulação e aperfeiçoamento das políticas públicas.

Serão contabilizados como resultado da 
meta os livros publicados pelo Ipea, isola-
damente ou em cooperação com outras ins-
tituições. No âmbito da meta em questão, é 
possível destacar como resultado a publica-
ção dos seguintes títulos referentes ao projeto 
Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro:

• Trajetórias Recentes de Desenvolvimento: estu-
dos de experiências internacionais selecionadas.

• Inserção Internacional Brasileira Soberana

• Macroeconomia para o Pleno Emprego

• Estrutura Produtiva, Tecnologicamente 
Avançada e Regionalmente Articulada

• Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

• Sustentabilidade Ambiental

• Proteção Social, Garantia de Direitos e 
Geração de Oportunidades

• Fortalecimento do Estado, das Instituições e 
da Democracia

• Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro

Outros destaques são a publicação referen-
te ao projeto Brasil em Desenvolvimento - 2010 
e um conjunto de obras relacionadas aos Eixos 
Temáticos para o Desenvolvimento.

META 4. Publicar ao menos 93 Textos para Discussão Ipea.

Serão contabilizados para o resultado da 
meta os Textos para Discussão (TD) – publi-
cação seriada do Ipea contendo os resulta-
dos parciais e fi nais de estudos e pesquisas 
elaborados pelo Instituto, seja isoladamente, 

seja em cooperação com instituições con-
gêneres. Os estudos a serem publicados, 
no geral, estarão baseados nos sete Eixos 
Temáticos para o Desenvolvimento, anterior-
mente apresentados.
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serão elaboradas notas técnicas sobre comér-
cio internacional e integração econômica; con-
corrência no setor farmacêutico; instituições e 
governança;  segurança energética e gastos 
federais com saúde.

META 5. Publicar ao menos 7 Notas Técnicas Ipea. 

As Notas Técnicas do Ipea são textos cur-
tos e sem periodicidade regular, direcionados 
para a análise das questões e problemas em 
debate no País ou de pontos específi cos de as-
suntos mais amplos. Como destaque, em 2010 

 META 6. Organizar ao menos 50 eventos sobre estratégias e perspectivas para 
o desenvolvimento nacional com a participação de atores sociais.

Para fi ns de contabilização dos resultados 
da meta, serão considerados lançamentos, se-
minários e workshops organizados pelo Ipea e 
relacionados à temática do desenvolvimento, 
abertos ao público externo. Nesse contexto, 
podem ser destacadas a realização do Fórum 
Ipea de Mudanças Climáticas; de seminário 
com especialistas do setor cultural para discus-
são e desenho de políticas públicas para a área 

de cultura; de workshops com representantes 
do SBDC e do Cade para discussão de ques-
tões relacionadas à propriedade intelectual e 
concorrência; de seminário internacional sobre 
a organização do trabalho na atualidade, com 
a participação de pesquisadores de Cuba e 
da China; e de seminários em conjunto com o 
MDS para discutir regras alternativas para defi -
nição da população-alvo do Bolsa Família.

Cobertura jornalística da visita do presidente da República, setembro 2009
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META 7. Oferecer oportunidades de capacitação em questões relacionadas ao 
desenvolvimento brasileiro e à formulação, acompanhamento e avaliação de polí-
ticas públicas para, no mínimo, 50 servidores.

Serão contabilizadas para o resultado da 
meta as ações de capacitação relacionadas 
à temática do desenvolvimento ou à formula-
ção, acompanhamento e avaliação de políticas 
públicas e o número de servidores atendidos. 

Como destaques para 2010, a organização da 
segunda turma do Mestrado Profi ssional em 
Desenvolvimento e Políticas Públicas e da ter-
ceira turma do Curso de Aperfeiçoamento em 
Desenvolvimento e Políticas Públicas. 

META 8. Participar em, pelo menos, 40 conselhos, comitês e órgãos colegiados de 
políticas públicas ou atividades de assessoramento ao governo.

                                                                                                                                                                          
Secretaria de Assuntos Estratégicos, um projeto 
de metas e ações estratégicas para guiar o de-
senvolvimento do País. Destaque, também, para 
a participação do Ipea no Comitê de Articulação 
Federativa (CAF), da Presidência da República, 
para o apoio à elaboração do IV Relatório 
Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e para o assesso-
ramento ao Ministério da Justiça na construção 
de um sistema de informações em Segurança 
Pública e de um novo desenho para a governan-
ça das políticas públicas de segurança.

 META 9. Estabelecer relações de cooperação com 15 instituições nacionais ou 
internacionais em temas relacionados ao desenvolvimento.

O alcance da meta será determinado com 
base nas cooperações estabelecidas com ins-
tituições nacionais e internacionais por meio da 
celebração de convênios, acordos de coopera-
ção técnica, termos de cooperação e congêne-
res.  Como destaques, a celebração de acordos 
de cooperação técnica com a ABDI e com a 
Universidade de Berkeley no âmbito do projeto 
Instituições e Desenvolvimento Econômico no 
Brasil: Capital, Trabalho e Financiamento; o acor-
do de cooperação técnica com a Casa Civil para 

o desenvolvimento de mecanismos que possam 
ser adotados por entidades reguladoras e de go-
verno com vistas à melhoria da qualidade regu-
latória e à redução do peso da regulação sobre 
o setor privado; o acordo de cooperação técnica 
com a Aneel para o desenvolvimento de estudos 
e pesquisas sobre o Setor Elétrico Brasileiro; e a 
cooperação com o Banco Mundial para elabora-
ção do segundo relatório latino-americano sobre 
igualdade de oportunidades e criação do relatório 
brasileiro sobre igualdade de oportunidades.

Para determinação do alcance da meta, se-
rão consideradas participações de servidores 
do Ipea em conselhos, comissões, comitês, 
grupos de trabalho e em atividades de asses-
soria direta ao governo federal sobre questões 
relacionadas à formulação, acompanhamento 
e avaliação de políticas públicas. 

No âmbito dos projetos e atividades que con-
tribuirão para o cumprimento da meta, é pos-
sível destacar a participação do Ipea no apoio 
ao desenvolvimento do projeto Brasil 2022, da 
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Por fi m, vale destacar o projeto para a monta-
gem e consolidação do Sistema de Intercâmbio e 
Cooperação Internacional do Ipea, que tem por obje-
tivo a formulação, a articulação e o acompanhamento 
de programas e projetos de cooperação internacional e 
de intercâmbio, de forma que conhecimentos, experiên-
cias e tecnologias compartilhadas sejam de efeito du-
radouro, com resultados positivos e relevantes para 
as partes envolvidas, em consonância com as di-

retrizes da política externa brasileira, com as prio-
ridades da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República e com os objetivos 

estratégicos do Ipea.

META 10. Publicar 12 edições da 
Revista Desafi os do Desenvolvimento.

Desafi os do Desenvolvimento é uma publica-
ção mensal com o objetivo de contribuir para a 
organização do debate na sociedade e junto aos 
agentes públicos em torno dos grandes proble-
mas e avanços da agenda do desenvolvimento 
do País. Fortemente ancorada na produção 

do Ipea, busca a difusão do conhecimento 
em temas de economia e tecnologia, socie-
dade e cidadania.

META 11. Publicar 3 edi-
ções da Revista Pesquisa e 
Planejamento Econômico.

Publicação quadrimestral de enfoque acadêmico, Pesquisa e Planejamento Econômico é re-
conhecida como uma das principais revistas na área no Brasil. Divulga, desde 1971, artigos re-
sultantes de análises teóricas e empíricas que contribuam para o equacionamento dos problemas 
econômicos do País.

META 12. Publicar 2 edições da Revista Planejamento e Políticas Públicas.

A revista Planejamento e Políticas Públicas é 
uma publicação semestral de refl exão e debates, 
de excelência acadêmica, que objetiva contribuir 

para o avanço das políticas públicas brasileiras. 
Com 20 anos de existência, a revista ocupa im-
portante espaço na produção acadêmica do País.

Por fi m, vale destacar o projeto para a monta-
gem e consolidação do Sistema de Intercâmbio e 
Cooperação Internacional do 
tivo a formulação, a articulação e o acompanhamento 
de programas e projetos de cooperação internacional e 
de intercâmbio, de forma que conhecimentos, experiên-
cias e tecnologias compartilhadas sejam de efeito du-
radouro, com resultados positivos e relevantes para 
as partes envolvidas, em consonância com as di-

retrizes da política externa brasileira, com as prio-
ridades da Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República e com os objetivos 

estratégicos do 

META 10. Publicar 12 edições da 
Revista Desafi os do Desenvolvimento.

Desafi os do Desenvolvimento é uma publica-
ção mensal com o objetivo de contribuir para a 
organização do debate na sociedade e junto aos 
agentes públicos em torno dos grandes proble-
mas e avanços da agenda do desenvolvimento 
do País. Fortemente ancorada na produção 

do 
em temas de economia e tecnologia, socie-
dade e cidadania.

Revistas Desafi os do Desenvolvimento
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META 14. Publicar 4 edições da Carta de Conjuntura.

A Carta de Conjuntura é uma publicação tri-
mestral que busca situar a economia brasileira 
em perspectiva. Trata-se de estudo conjuntural, 
realizado por intermédio de pesquisa e acom-
panhamento analítico do desempenho de seus 
setores constitutivos: i) produção, nível de ati-
vidade e utilização do estoque de capital ins-
talado; ii) emprego e formalização da força de 
trabalho, distribuição setorial e regional do em-

 META 13. Publicar 3 edições da Revista Tempo do Mundo.

A revista Tempo do Mundo é uma publica-
ção quadrimestral que conta com versões em 
português e inglês e tem por objetivo promo-
ver debates contemporâneos no campo da 
economia política, com ênfase na temática do 
desenvolvimento, a partir de uma perspectiva 
Sul-Sul. Nesse contexto, apresenta proposi-

ções para a elaboração de políticas públicas, 
privilegiando comparações internacionais e a 
interdisciplinaridade, sempre destacando o pa-
pel do planejamento. O nome da publicação é 
uma referência ao termo formulado por Fernand 
Braudel, historiador francês e um dos fundado-
res da Universidade de São Paulo.

prego, distribuição funcional e pessoal da renda; 
iii) infl ação de bens e serviços e evolução dos 
preços relativos; iv) evolução e perspectivas da 
economia internacional, protecionismo e políti-
ca comercial, restrições externas e balanço de 
pagamentos; v) condições do crédito doméstico, 
precifi cação de ativos no mercado fi nanceiro e 
política monetária; e vi) fi nanças e dívida públi-
cas, investimento do governo e política fi scal.

META 15. Publicar 7 edições do Conjuntura em Foco.

Conjuntura em Foco tem por objetivo 
analisar a conjuntura brasileira em seus as-
pectos mais relevantes, por meio de uma 
pequena nota com análise pontual de al-
gum tema relevante da conjuntura e uma 

seção com breve apresentação de núme-
ros recentes da economia. O objetivo des-
sa publicação é fazer um acompanhamento 
mensal de temas específicos da conjuntura 
econômica brasileira.

META 16. Publicar 6 edições do Radar Tecnologia, Produção e Comércio Exterior.

De periodicidade bimestral, o Radar 
Tecnologia, Produção e Comércio Exterior 
aborda temas relacionados à tecnologia, à pro-
dução e ao comércio exterior. A publicação é 
formada por textos curtos que privilegiam aná-

lises conjunturais, além de textos de natureza 
mais estrutural. O objetivo é monitorar os as-
pectos conjunturais que podem subsidiar a for-
mulação e a avaliação de políticas públicas. 
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META 17. Publicar 4 edições do Boletim Mercado de Trabalho - Conjuntura e 
Análise.

O Boletim Mercado de Trabalho é uma 
publicação trimestral que objetiva contribuir 
para um maior conhecimento da dinâmica 
do mercado de trabalho, promovendo a difu-
são e organização de informações e análises 
sobre a sua evolução conjuntural e relações 
de cunho estrutural. Nesse sentido, procu-

META 18. Publicar 2 edições 
do Boletim de Políticas Sociais - 
Acompanhamento e Análise.

Tendo como subsídio as atividades per-
manentes de acompanhamento das políticas 
sociais no âmbito do governo federal e de moni-
toramento das condições de vida da população, 
o projeto Políticas Sociais: Acompanhamento 
e Análise tem como objetivo fornecer aos for-
muladores, executores e avaliadores das polí-
ticas públicas um quadro completo e periódico 
de informações e análises sobre a conjuntura 
e a implementação das ações nas áreas de 
Previdência Social, Assistência Social, Saúde, 
Trabalho e Renda, Educação, Cultura, 
Desenvolvimento Rural, Direitos Humanos, 
Igualdade Racial e Igualdade de Gênero.

META 19. Publicar 2 edições do Boletim Regional, Urbano e Ambiental.

O Boletim Regional, Urbano e Ambiental é 
uma publicação semestral que objetiva levar 
aos pesquisadores, aos formuladores de polí-
tica, aos governos federal, estaduais e munici-
pais e ao público em geral informações sobre 

os diagnósticos, análises e prognósticos re-
sultantes de pesquisas que contemplem os 
temas relevantes que estejam relacionados 
ao meio ambiente, política urbana e setorial, 
federalismo e economia.

ra fornecer uma visão sobre o mercado de 
trabalho no País por meio de notas técnicas, 
disponibilizando, ainda, um anexo estatístico 
com dados sobre população economicamen-
te ativa, ocupação, movimentação de mão de 
obra, desemprego, seguro-desemprego, ren-
dimentos e informalidade.

Boletim de Políticas Sociais
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META 20. Publicar 4 edições do Boletim de Economia e Política Internacional.

O objetivo do Boletim de Economia e Política 
Internacional é apresentar a cada três meses o 
resultado de discussões desenvolvidas no âm-
bito do Ipea nas áreas de economia e política 

internacional, abordando questões relevantes 
da conjuntura internacional, temas regionais e 
estudos de caso e análises de políticas públi-
cas domésticas.

META 21. Elaborar, até abril de 2010, proposta para consolidar o posicionamen-
to institucional do Ipea na LDO 2011.

Um dos objetivos associados à realização 
da meta é a preservação das ações do Ipea 
vinculadas à classifi cação funcional 19571 
– Ciência e Tecnologia: Desenvolvimento 

Científi co das limitações de empenho, como 
forma de assegurar os recursos necessários 
ao cumprimento, com excelência, de sua mis-
são institucional. 

 META 22. Disponibilizar, até junho de 2010, informações no sítio do Ipea sobre 
recursos humanos; metas institucionais; orçamento e PPA; licitações; acordos de 
cooperação técnica, convênios e contratos e concessão de bolsas, como forma 
de promover a transparência dos atos de gestão da Instituição.

O estímulo à transparência pública é um dos 
objetivos essenciais da moderna Administração 
Pública. Nesse sentido, em sintonia com o disposto 

na Portaria Interministerial nº 140, de 16 de março 
de 2006, o Ipea busca ampliar ainda mais a divulga-
ção de suas ações para toda a sociedade brasileira.

Site da Agência Ipea
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META 23. Implantar, até dezembro de 2010, as seguintes ações estratégicas de 
gestão de pessoas: plano de capacitação anual, revisão do modelo do Comitê de 
Gestão de Pessoas, implantação do cadastro unifi cado de servidores, implantação 
do boletim estatístico de pessoal e mapeamento de competências dos servidores.

As ações que contribuem para o alcance 
da meta fazem parte de um processo mais 
amplo que tem por objetivo a implantação de 
um modelo de gestão de pessoas por com-
petências no Ipea, com vistas ao direciona-

mento de esforços no sentido de identifi car, 
desenvolver e alinhar competências individu-
ais, sob a forma de conhecimentos, habilida-
des e atitudes, aos objetivos estratégicos da 
Instituição.

META 24. Implantar até dezembro de 2010 as seguintes ações estratégicas de 
Tecnologia de Informação e Comunicações: diagnóstico da arquitetura atual, plano 
diretor, modelo de governança e plano de investimentos.

O alcance da meta possibilitará a ade-
quação do modelo tecnológico do Ipea aos 
novos direcionadores estratégicos institucio-
nais e a um conjunto de ações vinculadas ao 
Programa de Fortalecimento Institucional. 
Nesse sentido, será realizado um diagnós-
tico da situação atual e elaborado um plano 
de ação focado especificamente nos pro-

blemas, necessidades e oportunidades de 
melhorias identificadas, bem como na rees-
truturação, em médio prazo, de sua arqui-
tetura da informação em dimensões básicas 
(aplicações, dados e infraestrutura tecno-
lógica) e da reorganização dos processos 
de gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicações - TIC.

META 25. Implantar até dezembro de 2010 o ciclo operacional de gestão do 
conhecimento que contempla a adoção das seguintes práticas: repositório de co-
nhecimentos – RCIpea, comunidades de práticas virtuais, bancos de talentos/pá-
ginas amarelas, melhores práticas, benchmarking e lições aprendidas.

Este projeto objetiva implantar uma arqui-
tetura e um conjunto de práticas de Gestão 
do Conhecimento na Instituição, com vistas 
a melhorar o seu desempenho por meio da 
identifi cação, captação, criação, retenção, 
mensuração, compartilhamento e utilização 
do conhecimento, indo ao encontro das ex-
pectativas de seu público-alvo, formado por: i) 
servidores e gestores do Ipea; ii) Presidência 

da República; iii) órgãos e entidades da admi-
nistração pública direta e indireta nos níveis 
federal, estadual e municipal e dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário; iv) órgãos 
e entidades do Ciclo de Gestão; v) empresas 
públicas; vi) universidades; vii) institutos de 
pesquisa; viii) jornais; ix) revistas, x) emisso-
ras de rádio e televisão; e xi) outros segmen-
tos organizados da sociedade civil.
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META 27. Implantar até agosto de 2010 o Sistema de Apoio à Pesquisa – SAP Ipea, 
que contempla programas direcionadores da atuação do Instituto e instrumentos de 
apoio a eles aplicáveis, como bolsas e auxílios.

A proposta visa implantar sistemática de 
instrumentos de apoio à pesquisa para o 
fortalecimento e ampliação da competência 
nacional na análise dos problemas e das es-
tratégias de desenvolvimento e aprimorar o 
papel do Estado na formulação e execução 
de políticas e programas adequados ao en-

META 26. Elaborar, até dezembro de 2010, as seguintes ações para construção da 
nova sede do Ipea: elaboração dos projetos básico e executivo, lançamento do pro-
cesso licitatório para seleção da construtora, contratação da construtora e demais 
parceiras, início do comissionamento da edifi cação, programação orçamentária (in-
clusive com operação da edifi cação) e revisão da ação correspondente no PPA.

Um edifício com instalações mais adequa-
das, melhorando o ambiente de trabalho e a 
qualidade de vida dos servidores, é uma ne-
cessidade prioritária para o Instituto, que, ao 
completar 45 anos, tem uma expansão históri-
ca simbolizada pela chegada de 120 novos ser-
vidores. O desenvolvimento do projeto da nova 

sede do Ipea contempla o atendimento das 
necessidades atuais e futuras e prevê a imple-
mentação de serviços prediais hoje inexisten-
tes, bem como a redução dos atuais custos de 
operação e manutenção predial, tendo em vista 
que atualmente o Instituto ocupa edifi cação que 
não é de sua propriedade.

frentamento dos desafi os nesse campo. O 
SAP Ipea abrange de forma sistêmica e in-
tegrada as diversas iniciativas desenvolvi-
das pelo Ipea atualmente, com o desenho 
de programas direcionadores da atuação do 
Instituto e instrumentos de apoio a eles apli-
cáveis, como bolsas e auxílios.

Futura sede do Ipea                                            
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META 28. Elaborar, até maio de 2010, proposta de integração do planejamento 
institucional ao ciclo orçamentário e PPA. 

A meta tem por objetivo garantir a integração 
e alinhamento entre planejamento estratégico, 
ciclo orçamentário e ações do programa sob a 
responsabilidade do Ipea no PPA. Nesse senti-
do, a elaboração da Proposta Orçamentária para 

2011 compreenderá processo participativo com 
o envolvimento das unidades organizacionais do 
Instituto, e terá, nas metas que integram o Ciclo 
de Planejamento Estratégico do Ipea para o biê-
nio 2010-2011, o seu principal insumo. 

META 29. Elaborar, até julho de 2010, proposta de implantação de projeto de 
gerenciamento de documentação eletrônica.

Reduzir custos e aumentar a efi ciência da 
Administração Pública são princípios consti-
tucionais. Alinhado, ainda, ao Planejamento 
Estratégico do Ipea, visando à melhoria de 
suas ações, a implantação do projeto Processo 
Eletrônico Administrativo contribui de forma di-
reta e signifi cativa para o alcance dos princí-
pios constitucionais.

 META 30. Defi nir e implantar, até outubro de 2010, metodologia e estrutura de 
governança para a mensuração, a avaliação e o acompanhamento da satisfação 
dos usuários dos serviços prestados pela área de gestão do Ipea.

O alcance da meta permitirá que a área de 
gestão do Ipea tenha condições de aferir a qua-

lidade e promover a melhoria contínua dos ser-
viços prestados.

META 31. Elaborar, até dezembro de 2010, metodologia para identifi cação, men-
suração, acompanhamento e plano de mitigação aos riscos organizacionais, de 
forma a evitar a descontinuidade das ações críticas para o funcionamento do Ipea.

O alcance da meta está relacionado à criação 
de instrumentos que possibilitem a identifi cação, 
mensuração, avaliação e comunicação proativa 
de riscos organizacionais, evitando, assim, a 

descontinuidade de ações críticas para o Ipea, a 
ocorrência de questões de natureza jurídica ou, 
ainda, de danos à imagem da Instituição.

Gerenciamento eletrônico de documentos
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META 32. Defi nir e implantar, até outubro de 2010, a Política de Responsabilidade 
Social da Instituição.

Nas organizações, a Responsabilidade 
Social Corporativa deve estar presente em seus 
atos, podendo representar um forte determi-
nante para aumentar o nível de satisfação e de 

identidade dos servidores, capaz de gerar en-
volvimento com o trabalho e comprometimento 
com os resultados planejados.

O objetivo do projeto é implementar sistema 
informatizado que permita aperfeiçoar a gestão 
dos acordos de cooperação técnica, convênios, 
termos de cooperação e congêneres formali-

META 33. Implantar, até agosto de 2010, solução informatizada que permita 
aprimorar a gestão dos acordos de cooperação técnica, convênios, termos de 
cooperação e congêneres formalizados pelo Ipea.

zados pelo Ipea, permitindo o melhor acom-
panhamento e avaliação das cooperações 
estabelecidas pelo Instituto e dos resultados 
alcançados.

META 36. Mapear, até dezembro de 2010, os principais processos de trabalho, 
focando na sua revisão, avaliação por indicadores de desempenho, disseminação 
do conhecimento e melhoria contínua.

A instituição de ações com vistas ao ma-
peamento, sistematização, monitoramento, 
avaliação e melhoria contínua de proces-
sos-chave do Ipea contribuirá para aumen-

tos de eficiência, eficácia e efetividade no 
desempenho desses processos, que são 
críticos para o alcance dos objetivos estra-
tégicos institucionais. 

META 34. Implantar, até maio de 2010, o mapa estratégico na área de gestão do Ipea 
utilizando a metodologia do Balanced Scorecard – BSC, com a fi nalidade de conso-
lidar o processo contínuo e participativo de planejamento estratégico institucional.

A implantação do BSC no Ipea permitirá ali-
nhar objetivos estratégicos a indicadores de 
desempenho, metas e planos de ação, pos-

sibilitando um gerenciamento integrado da 
estratégia e garantindo que os esforços organi-
zacionais estejam direcionados ao seu alcance.

META 35. Implantar, até novembro de 2010, escritório de projetos na área de 
gestão e em uma diretoria fi nalística do Instituto, para permitir o gerenciamento 
do portfólio de projetos dessas unidades.

A implantação de um escritório de projetos 
no Ipea permitirá dotar a Instituição de uma 
estrutura de governança e de disseminação de 

modelos de referência, metodologias e boas 
práticas de gestão de projetos.
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 META 38. Elaborar regimento interno da Instituição até 90 dias após a publica-
ção do Decreto sobre a Estrutura do Instituto.

Com a publicação do Decreto que aprova 
o Estatuto do Ipea, se faz necessária a ela-
boração do Regimento Interno do Instituto, 

um instrumento que descreve o conjunto de 
normas que regem o funcionamento interno 
da Instituição.

META 39. Instituir o Prêmio Ipea de Jornalismo até novembro de 2010.

O Prêmio visa incentivar reportagens aprofun-
dadas sobre temas prioritários ao desenvolvimen-
to nacional, nos diversos meios de comunicação 

do País, de forma a destacar a cobertura jorna-
lística relacionada aos Eixos Temáticos para o 
Desenvolvimento, defi nidos pelo Instituto.

META 40. Divulgar a produção do Ipea em três idiomas, além do português, a 
partir de 2010.

A divulgação da produção técnica e insti-
tucional do Ipea em língua estrangeira tem 
por objetivo criar melhores condições para 
que o Instituto dissemine o que produz para 

um público mais amplo, contribuindo, dessa 
maneira, para que seja percebido internacio-
nalmente como um dos principais think tanks 
do Brasil. 

META 37. Implantar, até julho de 2010, a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes no Ipea.

O alcance da meta está relacionado à 
prevenção de acidentes e doenças do tra-
balho, de modo a compatibilizar, de maneira 

permanente, o trabalho com a preservação 
da vida e promoção da saúde dos trabalha-
dores do Ipea.

O Ipea passará a divulgar informações sobre sua produção técnica e institucional em língua estrangeira
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META 41. Criar a página da Comissão de Ética do Ipea nos sítios da intranet e 
internet.

Disponibilizar aos servidores do Ipea e 
ao público em geral informações e refle-
xões sobre questões de natureza ética, no 

intuito de contribuir para a melhoria do re-
lacionamento interno e para o resguardo do 
patrimônio público.

META 43. Instituir o Prêmio Ouvidoria Ipea até dezembro de 2010.

O Prêmio Ouvidoria Ipea será um concurso de 
monografi as/dissertações e teses que tem por ob-
jetivo estimular a pesquisa na área de Ouvidoria 
Pública no Brasil e divulgar trabalhos de reconheci-
da qualidade nessa área. Pretende-se, dessa forma, 
contribuir com o amadurecimento da construção 

das Ouvidorias Públicas no Brasil e com a divulga-
ção de boas práticas. O prêmio contemplará duas 
categorias de trabalhos (estudantes de graduação, 
mestrado e doutorado e profi ssionais) e oferecerá 
premiações em dinheiro, além da possibilidade de 
publicação dos trabalhos em livro editado pelo Ipea. 

META 44. Elaborar e submeter para aprovação, até dezembro de 2010, o projeto 
de criação da Escola Nacional de Planejamento para o Desenvolvimento – Enplad. 

A criação de uma escola de governo espe-
cífi ca para formação de quadros para o plane-
jamento público vem preencher uma lacuna 
existente e, ao mesmo tempo, complementar a 
atual rede de formação de profi ssionais mais 
qualifi cados. Pensar ações de longo prazo e 
traçar diretrizes que nortearão as ações garan-
tindo o sincronismo e a sinergia necessários ao 
planejamento, são elementos fundamentais a 
serem perseguidos pelo Estado, para os quais 

a Enplad terá foco permanente. Com a criação 
da Enplad, o Ipea adicionará ao seu escopo de 
atribuições a elaboração e realização direta de 
cursos de educação superior, com vistas a en-
frentar o novo desafi o de formar profi ssionais 
voltados para a formulação de estudos e pro-
gramas de desenvolvimento, com a fi nalidade 
de garantir, fomentar e ampliar a capacitação 
de recursos humanos nas atividades de plane-
jamento direcionadas ao desenvolvimento. 

META 42. Elaborar e discutir proposta do Código de Ética do Ipea até dezembro de 2010.

O alcance da meta está relacionado à re-
alização de um amplo processo de discussão 
interna, com vistas ao estabelecimento e à di-

fusão dos princípios éticos norteadores da con-
duta dos servidores da Instituição.

Página da Comissão de Ética do Ipea
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